
w

HanDeL

Software GroepAccount

 Account Software B.V.

   Veenendaal

   Schiphol-Rijk

   Eindhoven

   Zwolle

   De Goorn

finanCieeL
reLatiebeHeer
HanDeL & LoGistieK
ProJeCten & uren
aCCountanCY

ACCOUNT SOFTWARE GROEP
Postbus 1091
3900 BB  Veenendaal

www.accountsoftware.nl
sales@accountsoftware.nl

versie 06-2013

businessreporter 
handel
 accountview

business software

 s t b



aCCountView Voor winDows HanDeL

Hebt u met de modules BusinessModeller en BusinessDimensions 
toevoegingen in AccountView aangebracht ten behoeve van uw 
fi lialenadministratie? Dan maakt u met de module BusinessRepor-
ter Handel hier extra rapporten voor aan.

Met de module BusinessReporter Handel kunt 
u elk gewenst rapport opstellen. Hiervoor 
hoeft u geen kennis te hebben van program-
meren of van de database. Stel zo met gemak 
een overzichtelijk rapport op van de Omzet 
per fi liaal per artikelgroep, Omzet per artikel 
per fi liaal of Vergelijking omzet met target.

Rapporten op maat
Stel in elk venster van AccountView rapporten op met precies die 
informatie die u nodig hebt. Maak bijvoorbeeld extra rapporten 
over uw subadministraties aan of stel een geïntegreerde rappor-
tage op van gegevens uit AccountView en de gegevens uit uw 
branche-oplossing.

Handige wizard
Maak gebruik van de handige wizard voor het opstellen van uw 
gebruikersrapporten. Gebruik deze wizard ook om tijdens het 
ontwerpen het tussenresultaat te bekijken en direct aanpassin-
gen te doen
 
Perfect beheer
Beheer uw gebruikersrapporten netjes in een apart venster, zodat 
niet iedereen deze rapporten kan wijzigen. Vraag bovendien in 
dit venster de wizard opnieuw op om eventuele wijzigingen aan 
te brengen.

Ook voor exportbestanden
Maak snel exportbestanden aan door eenmalig een volledige ex-
portdefi nitie volgens uw eigen specifi caties vast te leggen. Kies 
hierna deze defi nitie uit het menu om de export uit te voeren. Dit 
is handig als u uw branche-oplossing van actuele gegevens wilt 
voorzien of uw website wilt bijwerken.

Wilt u uw eigen bedrijfspeci� eke rapporten in AccountView? Maak dan zelf professionele 
gebruikersrapporten aan met de krachtige module BusinessReporter Handel.

Voor iedereen 
die meer

informatie uit 
de bedrijfs-

administratie
wil halen dan
de standaard 
rapportages.
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Snelle en complete invoer
Voer subadministratiegegevens tijdens de or-
derinvoer meteen in, doordat u dankzij de fl exi-
biliteit van AccountView deze velden aan uw 
order(boekings)vensters kunt toevoegen.

Optimaal inzicht
Bekijk uw bedrijfsvoering vanuit verschillende in-
valshoeken. Gebruik daarbij de informatie in uw 
subadministraties geïntegreerd met uw fi nan-
ciële gegevens voor krachtige analyses en rap-
portages. Maak ook gebruik van de draaitabel-
len die AccountView automatisch op basis van 
subadministraties aanmaakt. Stel bijvoorbeeld 
inzichtelijke rapporten op van uw contracten per 
kostenplaats, kosten per contract per periode of 
serienummers in reparatie per fi liaal.

Uw voordeel
Eenvoudig zelf subadministraties opzetten,  
omdat programmeerkennis niet noodzakelijk 
is.
Optimale zekerheid over de juistheid van  
uw gegevens, omdat u gegevens maar 
één keer hoeft in te voeren en u door 
de koppeling van subadministraties aan 
grootboekrekeningen en artikelen altijd op 
de juiste subadministratie boekt.
Grote tijdwinst doordat u niet langer  
omslachtige en tijdrovende bewerkingen 
hoeft te doen in allerlei externe 
documenten.

Uitbreidingsmodules
BusinessDimensions Handel is een uitbreiding op 
BusinessModeller Handel en BusinessDimensi-
ons Financieel. Wij adviseren BusinessDimensi-
ons Handel uit te breiden met BusinessReporter 
Handel.

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessDimensions 
Handel.
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Wilt u snel en gemakkelijk uw Intrastat-aangifte doen? Met de 
module CBS/Intrastat voert u eenvoudig de Intrastat-codes in. 
Bovendien kunt u codes wijzigen, tijdelijk blokkeren en verwijde-
ren. AccountView maakt het u gemakkelijk!

Gebruik van codes
Voer de door het CBS bepaalde Intrastatcodes in en leg hierbij uw 
voorkeurscodes vast. Voer ook de voorkeurswaarden in voor uw 
debiteuren, crediteuren en artikelen. Maak bovendien gebruik 
van de mogelijkheid om zelf codes toe te voegen, te wijzigen, 
tijdelijk te blokkeren en te verwijderen.

Voor debiteuren en crediteuren
Leg per buitenlandse debiteur en crediteur de standaardwaarden 
vast voor de Intrastat-aangifte. Voer zo snel verkoop- en inkoop-
orders in, want AccountView herkent automatisch de debiteuren 
en crediteuren uit andere EU-lidstaten door de vergelijking van 
hun landcode met de Intrastat-landcode.

Aangi� e
Laat AccountView 
de Intrastat-aan-
gifte samenstellen 
uit alle verkoop- 
en inkoop order-
regels die zijn ge-
factureerd in een 
bepaalde maand. 
Verwerk eerst alle 
facturen in uw fi -
nanciële administratie. 
Verstuur vervolgens de Intrastat-aangifte.

Bent u verplicht om Intrastat-aangi� e te doen? 
Reken dan op de module CBS/Intrastat.

Voor iedereen 
die eenvoudig
en tegen lage 

kosten
Intrastat-

aangi� e wil 
doen.
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Directe koppeling met Excel
Zet rapportgegevens direct over naar Excel en 
koppel hier meteen macro’s om snel professio-
nele rapporten en analyses te maken. Profi teer 
zo van de uitstekende rapportage- en analyse-
mogelijkheden van Excel.

Uw voordeel
Optimaal gebruiksgemak, omdat  
programmeerkennis en kennis van de 
database niet nodig zijn en rapporten 
automatisch de “look and feel” van 
AccountView krijgen.
Flexibele lay-outmogelijkheden, inclusief  
staand/liggend formaat, lettertype, 
-weergave en -grootte.
Volledige integratie met tabellen en  
velden die zijn toegevoegd met de 
modules BusinessModeller Handel en 
BusinessDimensions Handel.
Krachtige standaardfunctionaliteit, zoals  
export naar Excel, verzending per e-mail en 
bewaren als PDF.

Kosten
U investeert € 595,- voor BusinessReporter 
Handel.
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